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Centrurnplan Oud-IJlst roept overwegend
positieve reacties op
Op 19 januari j.l. werden de 4 ontwerpplannen voor het cen-
trum van Oud-lJlst door de Stuurgroep gepresenteerd. Ten
overstaan van ca. tweehonderd belangstellenden/belangheb-
benden gaÍ burgemeester Koopmans een toelichting op de
ingediende ontwerpplannen. Omdat de avond bedoeld was
als voorlichtingsavond en niet als inspraakavond werd de ge-
legenheid geboden vragen te stellen over het plan. Van deze
mogelijkheid werd ruimschoots gebruik gemaakt. Uit de reac-
ties vanuit het publiek mag de voorlopige conclusie worden
getrokken dat het Mabon-plan, dat de voorkeur heeÍt van de
Stuurgroep, op hooÍdlijnen positieÍ is ontvangen.

De grote publieke belangstelling
voor de op 19 januari j.l. gehou-
den inform4tiebijeenkomst voor
het centrumplan Oud-IJlst duidt er
op dat dit plan sterk leeft bij de
bevolking. Ca. 200 personen zorg-
den voor een mudvolle raadzaal.
De voorzitter van de Stuurgroep,
burgemeester Koopmans, gaf een
toelichting op de door 4 daaftoe
uitgenodigde projektontwikke-
laars ingediende plannen. Vervol-
gens gaf de heer Rinke Schilstra,
commissielid Oud-IJlst. een toe-

lichting op het plan van Mabon uit
Brummen, dat de voorkeur heeft
gekregen van de Stuurgroep. Ook
zetÍehij uiteen waarom de andere
plannen waren afgevallen. Een
duidelijke en herkenbare toelich-
ting.
Het moet gezegd, het Mabonplan
kwam inderdaad als beste uit de
bus. Er waren opvallend grote ver-
schillen tussen de onderscheidene
plannen te constateÍen, zowel in
de tekeningen/maquettes als in de
hoofdlijnen van de plannen. Vaak

Maquette van het Mabon-plan, gezien vanuit het Zuiden.

woorden van burgemeester Koop-
mans: het gebied kan ook voor
honderd jaar vernield worden!
Zoals gesteld, de keuze van de
Stuurgroep was gevallen op het
Mabonplan. Een terechte keuze.

(Vervolg op pag. 5)

was sterk afgeweken van het pro-
gramma van eisen, waardoor de
intenties voor het nieuwe centÍum
niet uit de verf kwamen. Oud-
IJlst, beschermd stadsgezicht, is
een kwetsbaar gebied, dat een
kwalitatief verantwoorde invul-
ling vereist. Refererend aan de

Programma IJ.V.C.-
feesten van 30 april

tkn 2 rnei 1998
het Open Fries Kampioenschap
Beddenrace. Even ter opfrissing.
twee personen racen met een bed
op wielen zo snel mogelijk over
een bepaalde afstand in een be-
paalde tijd, elkaar steeds aflos-
send, de één lopend de ander lig-
gend op het bed. Vorigjaar hebben
wij deze happening als zeer ge-
slaagd ervaren en we verwachten
en denken dat het ook dit jaar ze-

ker zo'n groot succes zal zijn. Na-
tuurlijk lukt dit nooit zonder de
medewerking van sportievelingen
uit ons stedeke. Wij hopen dan ook
dat de deelnemers van vorig jaar
zich sowieso opgeven voor een
sportieve revanche en natuurlijk
de leut. Ook andere koppels zijn
van harte welkom. Het programma
ziet er als volgt uit:
- 18.30 uur Wedstrijd voor de

jeugd: 25 minuten + één ronde
- 19.30 uur Wedstrijd voor senio-

ren

Op donderdag 30 april gaan we
om 9.30 uur van start met een
rondgang van 'Concordia' door
IJlst, waarna dit muzikale gebeu-
ren om 10.00 uur wordt voortgezet
in de feesttent bij de Utherne. Om
11.00 uur vindt de trekking plaats
van de grote verloting; in aanslui-
ting hierop om 11.30 uur de be-
kendmaking van de 'Voetballer
van het seizoen 1996-1998'. Te-
vens wordt de uitslag bekend ge-
maakt van de tsupporter' van het
seizoen.
Om 14.00 uur is er een prachtige
puzzeltocht welke ons weer op
unieke wijze door ons stedeke zal
voeren. Om 14.30 uur barst er een
geweldig spektakel oftewel een
grandioze'gekostumeerde voet-
balhappening' op het sportpark
los. Wij rekenen erop dat het pu-
bliek echt aanzljn trekken zal ko-
men. De prijsuitreiking van de best
verklede speler vindt na afloop
plaats in de feesttent welke gedu-
rende de gehele dag geopend is.
Om 21.00 uur zullen we het feest-
gedruis voortzetten met het over-
bekende en swingende 'Duo
Nooitgedacht'.
Vrijdag I mei organiseren wij
i.s.m. 'De Koepel' voor de 2e maal

De wedstrijd voor senioren gaan
om het Open Fries Kampioen-
schap en het kampioenschap van
IJlst. Uiteraard telt deze wedstrijd
mee in de competitie van het Ne-
derlands Kampioenschap, hetgeen
betekent dat de 'cracks' ook aan
de start verschijnen.
De winnaars van vorig jaar, de ge-
broeders Van Diepen, tevèns de
Nederlandse kampioenen gaan ui-
teraard weer een aanval doen oo
het Nederlands(Wereld lrecord. Dir
record staat op 47 minuten en 50
seconden.
Er wordt in drie klassen gestreden,
te weten heren dubbel, dames dub-
bel en gemengde paren. Dit jaar
loven wij een prijs uit voor het
meest ludieke bed. Voor de IJlsters
die mee willen lopen zljn er + 12
bedden beschikbaar.
Ook mogen in deze categorie (niet
ludiek) zelf gemaakte bedden mee-
doen.

Het parcours is hetzelfde als vorig
jaar. Wij hopen op veel deelne-
mers. veel oubliek en mooi weer
en dan zien we wel wat 'IJlst op
bed' klaar kan maken.
Voor opgave kunt u terecht bij
Riekel Bergstra, tel. 531910; Jan
Huisman, tel. 532831 en Minne
Fijlstra, tel.532429.
Na de prijsuitreiking om 21.15 uur
hebben wij een gezellige avond
welke verzorgd wordt door disco-
theek Music Box uit lJlst. Toegang
gratis voor alle leeftijden.
Zaterdag 2 mei hebben wij om
14.00 uur een kinderprogramma
voor de kinderen van + 4 ím 10

Jaar.
's Avonds treedt de Volendamse
topformatie (Friendst op. Dat ze
in Volendam muzikaal zijn weet
iedereen wel, maar dat er niet al-
leen 'palingpop' vandaan komt,
bewijst 'Friends'. Een topgroep
zonder eigen hits, maar met een
dijk van een repertoire van pop tot
dance en van Nederlandstalig tot
'gouwe ouwe'. Een band waar nie-
mand omheen kan.

Komt allen, want vol is vol.

De feestcommissie
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7'%/-**"horkê
JBlomskikku rsussen

iBreidsboeketten, korsages en oar

filomwurk
Richtsje Wijnja
De Himmen 29
Easthim
Til. 051 5-s32607

Drylts. . .

it aldê stedsje
Íoto- en verhalenboek over lJlst

176 pag. met meer dan 260 Íoto's
form. A4, gebonden met stevig omslag

prijs I 42,50

verkrijgbaar bii:

BOEKHANDEL VISSER

Brand Oil

R. KROES v.o.r.

Roodhemsterweg 14, IJlst
Tel. 0515 - 53 14 36 / privé 53 18 58

U KUNT HIER TERECHT VOOR:
. Reparaties. Grote & Kleine Beurten

APK GRATIS BIJ GROTE BEURT!
. Autospuiten en schadeherstel
. Verkoop van Nieuwe & gebruikte auto's
. Verhuur aanhangwagens

BRAND OIL TANKSTATION
. Diesel en benzineverkoop

ry;4íjp^f,S^m,fl
NIEUWBOUW . BETONBOUW . RESTAURATIE

ONDERHOUD. WEG. EN WATERBOUW
Roodhemsterweg 4

Postbus 29 - 8650 AA lJlst
ïel. (051 5) 53 1 8 80 * Fax (051 5) 53 23 23

Gebooftekaarijes, Trouw- en Gelegenheidskaarten worden
bij ons vakkundig gedrukt. Boeken ter inzage!

?#!tiffi::#
Galamagracht 9, Ulst, 0515-531 318

vgn
qchteÍgÍondmuziek

tot
vol Iedig veÍzoÍgde disco-shows

ffiw ffiww

Jan Nolke Bergstra

Oalamagracht 28 I De ïsjalk 4
só5t EC Ulsr I 8ó5r CZ lJlsr

tel. llax: 0515-531462 | tel. 0515-531ó13

a\
\sJ

mob.tel. 06-52508 083

UW ADRES VOOR:
. Centrale verwarmingsinstallaties
. Energiebesparende verwarmingssystemen
. Renovatie van bestaande verwarminqsinstallaties
. Elektro-technische installaties
. Energiebesparende verlichtingssystemen
. Airconditioning

VOOR WONING- . Sanitair installaties

EN . Loodgieterswerken
UTILITEITSBOUW . Dakbedekking

InstallatiebedrijÍ . Eigen storings-, onderhouds- en servicedienst

Nevenvestiging lJlst
Eegracht 105
tel. 0515-532642
tel. Sj. Wiebenga 0515-531529

.^.
BROUWER

tffi
Voor al uw:
. Kruidenierswaren
. Groente en fruit
. Vers vlees en vleeswaren
. Brood en gebak
. Diepvries enz. enz.

Speciale drogisterij en
kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 531206

Jk Binnen- en buiten schilderwerk

Jt Saus- en behangwerk

Jk Enkele en dubbele beglazing

* Spackspuiten 
8617 LH iffi:tJi

Jk Kleinschalig timmerwerk ïet.0515 sB226s
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Vrouwen Advies Team (VAT):
Vrouwenbond FNV, district Fries-
land, bel: 0517-415867, secr.:
05r55-3r970.
Gemeente van Jezus Christus:
Kinderclub 4 tlm 7 jaar; woensdag
13.30-14.30 uur; 8 ím 11 jaar
14.30-15.30 uur. allebei in de even
weken. Info: Lippy Walinga, tel.
0515-532662. Toffe Tienerclub:
vrijdags 19.30-21.00 uur; in de even
weken. Info: Johan Brinksma. tel.
058-2501627.

een uitgave van:
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Hiermee wil ik iedereen
bedanken die aanme gedacht

hebben toen ik in het
zi eke nhuis e n F ritt emahof
verbleef. Het heeft me heel

goed gednan. Al de kaarten,
bloemen. fruit en het bezoek,

mijn hartelijke dank hieryoor.

S. Abma-v.d. Zee
Julianastr. 13, IJlst

Voor de vele blijken van
meeleven in de vorm van

bezoek, bloemen en kaarten,
tijdens mijn verblijf in het

ziekenhuis , De Ielànen en bij
mijn rhuiskomsr hebben mij

erg goed gedaan. Langs deze
weg wil ik allen, en in het

bijzonder de bewoners van Nij
Ylostins, hiervoor hartelijk

bedanken.

I. Hoomans-d.e Bruin
Ylostinslaan I/R3

NIJTAl{D.IJTST

20 feb. 17.00 - 23 feb. 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth

S. Sjaerdemalaan 72, IJlst
Tel.0515-531263

27 feb. l7 .00 - 2 mrt.8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinsiaan 3, IJlst
Tel. 0515-531263

6 mrt. 17.00 - 9 mrt.8.00 uur
G.J. Schadenberg en J.P. Verdenius

De Skatting 40, Heeg

Tel.0515-442300

13 mrt. 17.00 - 16 mrt. 8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte 8, Nijland
Tet.0515-569232

20 mrt. 17.00 - 23 mrt. 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst

Tel.0515-531263

27 mrt.17.00 - 28 mrt.23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte 8, Nrjland
Tet.0515-569232

28 mrt.23.00 - 30 mrt.8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 7 2, lJlst
Tel.0515-531263

3 apr. 17.00 - 6 april 8.00 uur
F.M.A.M. Verhoeven en B.C. Maats

Heeg

Tet.0515-442292

MIJN HOBBY
UW GEMAK...!
Het vertÍouwde adres vooral uw
sliipweÍk, zoals: schaÍen, messen, tuin-
en hobbygereedschap.
Het is verstandig om in de winterperiode
uw tuingereedschap te laten sliipen/
onderhouden. 0nderhoud van alle
soorten gÍasmaaieÍs.
Wist u dat uw bolle beslekmessen
geslepen- oÍ van een nieuwe kaÍtel
kunnen worden voorzien?
Ook weer het juiste adres voor het
sliipen van uw schaatsen.
Uw gereedschapslijper:
Henk de Vries
Bockamastraat 27
Te|.531782

Sjoelen vanaf 4 oktober. iedere
maandagmiddag in Nij Ylostins,
aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repe-
titie iedere dinsdagavond 20.00-
22.00 uur in het Mienskipsh0s.
Muziekkorps'Concordia' repeti-
tie iedere maandagavond van 19.30-
21.30 uur in het Mienskipsh0s.
Jeugdkorps 'Tusken de Noaten'
elke dinsdag van 17.00-17.45 uur in
de Schaapskooi.

Judo lessen, iedere dinsdag 17.00-
19.00 uur in sporthal De Utherne.
Volksdansen De Yleke Dounsers,
jongerengroep dinsdagavond 20.00-
22.00 luur,1 keer in de 14 dagen in
het Himsterhts te Oosthem. Oude-
Íen iedere dinsdagmiddag van
13.30-15.00 uur in het Mienskips-
h0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het
Wapen van lJlst.
Dammen elke maandagavond in
Het Wapen van IJlst.
Bejaardengymnastiek in Nij Ylo-
stins, elke vrijdag vanaf 14.30 uur.
Badmintonvereniging Flash elke
donderdag van 18.00-22.30 uur in
De Utherne.

Volleybalvereniging Stànfries elke
maandag van 18.30-19.45 uur en el-
ke dinsdag 16.00-23.00 uur
Volleybalvereniging V.O.P. iedere
woensdagavond van 19.30-20.30
uur dames; en elke woensdagavond
van 19.30-20.30 uur heren. Iedere
vrijdagavond herenzaalvoetbal van
18.00-19.00 uur.
Dartclub iedere dinsdagavond van-
af 20.00 uur Bondswedstrijd in Het
Wapen van lJlst en in It Dryltser
Kypmantsje.
Amnesty International elke 3e
maandag van de maand, 19.00-
20.30 uur in de bibliotheek.
.Kaatsen elke woensdagavond in De
Utherne.
Tafeltennis maandag van 19.30-
22.30 uur, zaterdagmorgen van
9.00-12.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging De Stàn-
fries: maandag sporthal 8.45-10.45
uur,16.30-22.30 uur; dinsdag, in het
Mienskipsh0s, lazz 16.00-19.00
uur; woensdag sporthal 13.00-19.30
uur; donderdag 17.00-18.00 uur;
vrijdag 16.30-18.00 uur; zaterdag
9.00-12.00 uur in De Utherne.
Bouw- en Houtbond F.N.V.
Sneek/Wymbritseradiel Contact-
persoon: Douwe Heeringa, tel.05 15-
531970.

fuEtttfuA

2maart
3 maarl
4maaft
6 maart
'7 maart
l0 maart

12 maart
l3 maart
14 maart
15 maart
18 maart

20 februari Start Krokusvakantie! I !

20 februari Kypmantsje Drive, Mienskipsh0s.
2l februari Carnaval met Sjaak, Mienskipsh0s.
24 februari Stichting 'Jeugd en Jongerenwerk', jeugdvoorstelling,

15.00 uur, Mienskipsh0s.
25 februari Leerhuis 'Cathechismus', ds. J. Ariesen, 09.30 uur,

Eehof.
25 februari N.C.V.B., mevrouw Van de Ploeg-Posthumus uit

Leeuwarden, 'Wat zoekt een Friese vrouw in de Haagse
politiek?', Mienskipsh0s.

I maart LV.N.Sneek-Wymbritseradiel,excursieEpemastate,
IJsbrechtum, 14.00 uur bij de ingang van de Epemastate.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Ondernemersvereniging, Mienskipsh0s.
Tryater, Mienskipsh0s.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
'De Koepel', kinderdisco, Mienskipshts.
Micha Kring, Kerkgeschiedenis, 20.00 uur Schaapskooi,
ds. J. Ariesen.
'The Old Rope Stringband, 20.00 uur, Mienskipshfis.
Uitvoering Fryske Krite 'Meiinoar Ien', Mienskipsh0s.
Uitvoering Fryske Krite 'Meiinoar Ien', Mienskipsh0s.
Open Deur Dienst, Mienskipsh0s.
Bond van Plattelandsvrouwen, Paasstukjes maken met
Geertje de Vries, Mienskipsh0s.

18 maart Leerhuis 'Catechismus', Eehof,9.30 uur, ds. J. Ariesen.
18 maart IJ.V.C., Mienskipsh0s.
2I maart Gymnastiekvereniging 'De Stànfries', finale j/h D en E

Rayon Sneek, De Utherne.
25 maart Bridgeclub, Mienskipsh0s.
26 maart N.C.V.B., de heer en mevrouw W. de Grooth uit

Groningen,'Als symbolen spreken', Mienskipsh0s.
27 maart Klaverjassen, Mienskipsh0s.
28 maarÍ 'De Koepel', 'Deadline', Mienskipsh0s.
30 maart Bridgeclub, Mienskipsh0s.
31 maart Micha Kring, Kerkgeschiedenis, Schaapskooi, 20.00 uur,

ds. J. Ariesen.
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Rcnowtie &Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMAN!

DE FINNE 6, 8651 CW |JLST, 0515-532023

PH.rronder n
,.H0EKx#)il,*;#o
Lippenwalde 2
8622 DD Hommerts

Voor taxaties en bemiddeling bij
verkoop/aankoop van:

- woningen

- recreatiewoningen

- landerijen etc.

Tel. 0515-443567
(Ook's avonds en zaterdags)

ln het bezit van SVM-makelaarcdiploma

De slager aan de gracht,

die heeft vlees dat is heel zacht.

Lekker gekruid gehakt

voor u een gemak.

Vele soorten worct

en u eet als een vorst.

Naar vele andere so\rten kunt u vragen

u noet maar eens een gokje waqen.

ln de winkel ontmoeten wij u graag

en leggen wij het vlees voor u op de waag.

Slagerij Zijlstra
Eegracht 65, 8651 EH lJlst
Te|.0515-531309

Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst

t; Stijlvolle verzorging van begrafenissen en crematies
:i: Opbaring in eigen aula in lJlst met onbeperkt

bezoekgelegenheid voor nabestaanden
>k Indien gewenst opbaring thuis met koeling
:i: Dienstverlening zonder winstbelag met voor leden

bovendien financiële tegemoetkoming
*: Door samenwerking met Axent-verzekeringen is

totale dekking van de kosten van de uitvaart
- uiteraard volgens uw wensen - mogelijk

*: Bode J. Plantinga, dag en nacht bereikbaar
o514-591372

Inlichtingen: A.A. Seinen, De Kling 11, tel. 0515-532558

Waarom lropen...
als u Yoordelig
hunt huren?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: . Ladders. Rol-
steigers . Speciemolens
. Cirkelzagen. Decoupeer-
zagen. Boormachines
. Parketschuurmachines
. Schuurmachines . Grond-
of Tuinfrezen . Kefting-
zaoen enz. enz.

M. SIIPERDA
Gereedsshapverhuur

Sudergoweg 54, lJlst
051 5 - 426020 I 05 1 5-53 1 260

STICKER-
RUILBURO

*
ERWIN ZIJLSTRA

*
Waterkers 13

8607 ES SNEEK
tel. 0515-422339

COPIEREN tot A3

- nu ook in kleur -
vergroten oÍ verkleinen?

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan naar:

Boekhandel/Drukkerij
VISSER

Geilamagracht 9 . tel. 5313't I

VAI(GARÀGE€ Rogrnolewei 9

ï:ï: ii,lll",i.,.
AUTOBEDRIJF I. OSINGA Fax: 0sr5-532386
ÀIJTIJD VERTROIIWD DICHTBTI

OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m
Donderdag :8-20uur
Vrijdag :8 - 2l uur
Zaterdag :9-20uur

AUTOWASCENTRUM

ï:\ N

J.^OSINGA

Met ingong von
I MAART 1998

is gevestigd te Abbego:

Gitaarles-praktijk
Tl ..tbqrsma

WARTENTERP 12
8617 tD ABBEGA

Ervoren docent, opgeleid oon
de Universiteit von Amsierdom

en procticerend musicus,
ontvonqt bezoek oon huis.

Bel voór inÍormotie over
lestiiden en torieven

o5r5-s3 30 ó8

Winter in aantocht?

Koop nu een paar warm

gevoerde laarzen met

10% korting zolang de

voorraad strekt.

-ooNHErDsq,

""t#i0drg
Sicco Sjaerdemalaan 43

8651 BA IJIst
Tel./fax: 0515 - 532592
Autoïel.: 06 - 53209183

Taxicentrale
ZUID-WEST-FRIESLAND

Taxi Gaasterland O51 4-57 1 377
Taxi Speerstra 051 5-543400

Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg. tel.nr. : 05'1 5-430300

AUTORIJSCHOOL

Anneke Klootwíjk
&

Onno Swart

Voor al uw
rijbewijzen

Hommerts
Tel.0515-443600

06-52614135

J"@"wV-R\-MS
Galamagracht 13, lJlsl

tel. 0515-53'1387

A Aannemersbedriif
\Ë/ #:},:llga-s 

p ii ks ma

Voor al uw
* Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoudswerk
Vraag om vriibliivende
prijsopgave
van uw bouwplannen

Tef eÍoon O51 5-44227 8 / 051 5-531 228
TêleÍax 0515-443659

\
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C entrurnplan Oud-IJlst
(Venolg van pag. I )

Het plan in hoofdlijnen ziet er als
volgt uit:
- de Overkluizing wordt verwij-

derd, waardoor de Stads-Ee zijn
oorspronkelijke vorm terug-
kÍijgt. Dit gedeelte van de Stads-
Ee knjgt de functie van aanleg-
plaats voor passanten.

- de Westergoleane wordt doorge-
trokken over de voormalige fa-
briekstereinen van Nooitgedagt
en over de huidige Over-kluizing
tot aan de Westelijke Dijgracht.
Over de Oostelijke Dijgracht
komt een beweegbare brug, die
waarschijnlijk bediend zal wor-
den door de brugwachter van de
brug over de Geeuw. Waar-
schijnlijk zal de vaste brug in de

Sudergoweg vangen worden
door een 'heechhouten brechje'
voor voetgangers en fietsers.
Hiermee wordt bereikt dat de
Galama- en Eegracht zoveel mo-
gelijk verkeersluw worden. Door
de beweegbare brug zullen de
doorvaartmcgelijkheden voor de
recreatievaart verbeterd worden.
Mogelijk kan hier een staande
mastroute tussen de Geeuw en de
Wijmerts ontstaan.
De brug ter hoogte van de huidi-
ge Overkluizing zal een vaste
brug worden. Om te voorkomen
dat de Westergoleane een race-
baan wordt, zal deze brug een
ronde vorm krijgen.

- tweederde deel van het voorma-
lige fabriekspand Nooitgedagt
blijft in het plan gehandhaafd,
evenals de fabriekspijp. Een
markant stuk industriële bedrijfs-
bebouwing blijft hiermee be-
waard. Het voormalige fabrieks-
gebouw zal ingevuld kunnen
worden met appartementen, een
stadslogement of een multifunc-
tioneel centrum (b.v. Elfsteden-
infocentrum). In geen geval zal
hierin een supermarkt gevestigd
worden.

- achter de bebouwing van de Ga-
lamagracht wordt op het terrein
van de voormalige houtloodsen
van Nooitgedagt een driehoekig
plein gecreëerd met gelegenheid
voor langparkeren. Dit plein zal
bovendien de functie van de
Overkluizing moeten overnemen
als evenemententerrein. Denk
b.v. aan de kermis, markt, mu-
ziekuitvoeringen etc. Als het
plein voor dergelijke evenemen-
ten in gebruik zal zijn, zal het
langparkeren doorgeschoven
moeten worden naar de parkeer-
plaats nabij het sportveldencom-
plex.

- op het terrein van de voormalige
houtloodsen van Nooitgedagt en
Iangs en achter de Eegracht wor-
den 40 à 50 woningen gereali-
seerd in diverse categorieën en
voor een betaalbare prijs.

Tijdens de vragenronde kwam een

aantal punten aan de orde, waarop
direct duidelijkheid kon worden
verschaft. Een aantal punten vraagt
nadere bestudering en zal in de uit-
werking van het plan nog aan de
orde komen. Enkele van deze pun-
ten zUn:
* de bebouwde kom van IJlst zal

een 30 km.-zone worden.
* de voormalige pakhuizen van

Nooitgedagt aan de Galama-
gracht zullen gehandhaafd wor-
den. De gevels zullen zodanig
aangepast moeten worden dat zij
in het sÍaatbeeld passen.

* bekeken zal worden of het oand
van schildersbedrijf de Vries ge-
handhaafd kan worden.

x bekeken zal worden of er meer
parkeergelegenheid aangelegd
kan worden.

* het laden en lossen op de Gala-
magracht moet geregeld worden.

* kort parkeren voor de winkels,
de bank en de horecagelegenhe-
den zal adequaat geregeld moe-
ten worden.

* op termijn zal bekeken worden
of een passantenhaven aangelegd
kan worden in de Ruterpolder.
Dit zal mede athankelijk zijn van
de eventuele bebouwing van de
Ruterpolder, een onderwerp dat
tijdens de voorlichtingsavond
duidelijk buiten beschouwing is
gebleven, maar dat zeker een
aparte discussie zal krijgen.

* het gedeelte Galamagracht, gele-
gen tussen de Westergoleane en
de brug over de Geeuw, kan, ze-
ker op termijn, een verkeersknel-
punt worden.

Na deze informatieavond zal het
college van burgemeester en wet-
houders zich over de plannen bui-
gen. Daama zullen de raadscom-
missies hun oordeel geven, waarna
het uiteindelijk gekozen plan de in-
spraak in zal gaan. Afsluitend zal
de gemeenteraad het plan definitief
moeten vaststellen.
Als de uiteindelijke keuze gemaakt
is, en dat zal 'ongetwijfeld het
Maboriplan zíjn, zal het plan ook
op de financiële haalbaarheid moe-
ten worden getoetst en zal advies
van verschillende instanties wor-
den ingewonnen, zoals HOs en
Hiem, Monumentenzorg en het ad-
viesorgaan verkeersveiligheid.
Nogmaals, het Mabonplan biedt
voldoende kwaliteit om het cen-
tnrm van Oud-IJlst op een verant-
woorde manier te reconsÍueren.
Vele detailzaken zullen nog uitge-
werkt worden, waarbij de resulta-
ten van de inspraakronde uiteraard
meegewogen zullen worden. En
aan de reacties vanuit het publiek
te horen, is er voldoende draagvlak
voor de uitwerking en realisering
van dit plan.

Europa lfinderhulp
zoekt vakantieouders

zouden willen geven. Deze kinde-
ren komen uit Engeland, Duits-
land, Frankrijk en Nederland uit
diverse grote steden. Om deze
kinderen in de zomer tussen 4 juli
en 28 augustus 1998 drie weken
een vakantie aan te bieden zoeken
wij voor hen gastouders.
Bij problemen kunt u altijd con-
tact opnemen met een van de me-
dewerkers van Europa Kinder-
hulp. Ook in andere gevallen kan
er altijd een beroep worden ge-
daan oo de medewerkers van Eu---;'..ropa KlnOernulp.

Selectie van de kinderen
Bij de selectie wordt er zo goed
mogelijk voor gezorgd dat kinde-
ren worden gekozen die het echt
nodig hebben, bovendien kinderen
waarvan je kunt verwachten dat ze
zich in een gastgezin ook daad-
werkelijk als 'gast' weten te ge-
dragen.

Zoals elk jaar gaan veel mensen
rond deze tijd van het jaar hun zo-
mervakantie uitzoeken.
Aan hen die iets over hebben voor
hun medemens vragen wij het vol-
gende:
Denk ook eens aan een vakantie
met een gastkind uit het buiten-
land of zelfs uit Nederland. Dit
wordt reeds vele jaren gedaan
door mensen die hieraan zeer veel
plezier beleven.

tKansarmt

Europa Kinderhulp is een stich-
ting die elk jaar probeert 'kansar-
me' kinderen 3 weken lang een
leuke vakantie te geven. Kansarm
is o.a.: er is geen eigen kamer.
geen eigen bed, geen ruimte om te
spelen in huis of in de buurt, er is
een buufl die gevaarlijk is. er zijn
ouders die te moe of niet gemoti-
veerd zijn of nooit geleerd hebben
om aandacht aan hun kind te se-
ven.

Gastouders gezocht
In de regio Friesland gaat het om
ca.250 kinderen die wij graag een
heerlijke onbezorgde vakantie

De kinderen worden uitgekozen
door GGD, Leger des Heils en an-
dere instanties op maatschappelijk
gebied. In samenwerking met Eu-
ropa Kinderhulp zorgen deze in-
stanties voor het organiseren van
deze, voor de kinderen o zo nood-
zakelijke, vakantie.

Een leuke tijd
VeeI gastouders en hun kinderen
zien nu al weer uit naar de zomer,
naar hun teruggevraagd gastkind;
het gastkind heeft in hun gezin een
vaste en gewaardeerde plaats ge-
kregen. Zo'ndrie weken, geduren-
de een aantal jaren, met een kind
optrekken.geeft vaak een heel spe-
ciale band. Geregeld zijn er kinde-
ren - nu volwassen - die nog
steeds een relatie met hun sastou-
ders hebben.

Zokan het ook!
Sommige kinderen doen tijdens

hun verblijf bij het gastgezrn een
belangrijke ontdekking. Vanuit
thuis zijn ze gewend aan een be-
paalde manier van problemen op-
lossen (schreeuwen, slaan, enz.)
en in het gastgezin ontdekken ze
dat het ook anders kan. Dat blijkt
pas veel later als het gastkind als
volwassene nog eens contact op-
neemt met het gastgezin, wanneer
zij zelf kinderen hebben.

Opgave/inlichtingen
Wilt u zich naar aanleiding van dit
verhaal opgeven als gastouder of
wilt u eerst nadere inlichtingen,
neem dan contact op met me-
vrouw K. Veldstra, tel. 0566-
651408 (na 18.00 uur).

ANNA
SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 1 1 - TeleÍoon 531930
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IJlst heeft een eeuwenlange mo-
lentraditie. De industriemolens
(houtzaag-, koren- en runmolens)
zijn dan wel de meest bekende
molen types, maar hun aantal
werd overtroffen door het aantal
windwatermolens. Deze windwa-
termolens hebben er door hun be-
maling voor zorg gedragen dat
grote delen van IJlst gespaard
werden voor wateroverlasÍ. Zo
wordt op een topografische kaart
uit 1616 reeds aangegeven dat aan
de zuidkant van IJlst een spinne-
kopmolen met wateÍad staat.

Vele gebieden in Friesland waren
erg laag gelegen en moesten daar-
om met behulp van windwatermo-
lens (schroefmolens en scheprad-
molens) bemalen worden. Dat
hiervoor grote aantallen windwa-
termolens nodig waren mag blij-
ken uit het gegeven dat de toen-
malige gemeente Wymbritsera-
deel in 1911 maar liefst 322 mo-
lens binnen haar grenzen had.
Voor de bemaling van het laagge-
legen land in IJlst werd gebruik
gemaakt van alleen maar schroef-
molens. In 181 I bedroeg het aan-
tal windwatermolens op het IJister
grondgebied maar liefst 12. In

Deze foto is vermoedelijk geno-
men vanaf de zuidzijde van lJlst
nabij de boerderij van Schuur-
mlns mel op de achtergrond de
windwatermolen 'De Ruiter' in de
Ruiterpolder.

1851 was dit aantal teruggebracht
naar 7. Rond 1867 was het aantal
molens echter weer terug op het
oude niveau, namelijk 12.

Tot het begin van deze eeuw werd
nog overal in Friesland gebruik
gemaakt van windwatermolens
voor de bemaling. Toen in 1903
de eerste windmotor zijn intrede

deed, liep het
aantai wind-
watermolens
drastisch te-
rug. In de
loop der ja-
ren verdwe-
nen daardoor
helaas in
heel Fries-
land prak-
tisch alle
windwater-
molens.

Hij is al even
genoemd, de
windmotor.
De introduc-
tie van de
windmotor
luidde name-
lijk het begin
in van een
nieuw tijd-
perk. Wind-
motolen wa-
ren, in tegen-
stelling tot
windwater-
molens, zeer

eenvoudig te bedienen. Om die re-
den werden vooral in de kleine en
niet al te grote polders windmoto-
ren de grote concurrent voor de
windwatermolen. In 1903 werd bij
Oudemirdum een windmotor in

Op deze overzichtstekeníng staan
de plaatsen aangegeven, wlar
molens hebben gestaan aan het
eind van de vorige eeuw/begin van
deze eeuw.

gebruik genomen. 'Iets nreuws
voor Friesland', meldde de krant.
De firma Bakker uit IJLst impor-
teerde in 1910 als eerste de meta-
len windmotor uit Amerika. Daar-
om de naam Amerikaanse wind-
motor. Deze firma plaatste sinds-
diel 1052 windmotoren, waardoor
vele watermolens werden verdre-
ven.
Nadien werden weer andere tech-
nieken toegepast voor de bema-
ling. In 1939 bijvoorbeeld vond
bemaling plaats door veelal elek-
tÍomotoren, windmotoren, stoom-
machines. olie/gasmotoren en ge-
mengde bemaling.
Zoals vermeld heeft IJlst ook eeu-
wenlang beschikt over zogenaam-
de industrie- of bedrijfsmolens. In
1788 stonden er in IJlst 4 molens,
namelijk 1 eek- of runmolen,. 2
houtzaagmolens en een roggemo-
len. In 1828 kwam er nog een
houtzaagmolen bij, namelijk 'De
Rat'.

In de Franse tijd (1795-1814)
loopt de bedrijvigheid overal in
Nederland, en dus ook in IJlst,
sterk terug. De oolzaak hiervan rs

gelegen in het wegvallen van de
handel met Engeland. De beide
houtzaagmolens, die van Walle
Jans Oppedijk en die van Anke
Sjoerds. werken slechls een ge-
deelte van het jaar. Ze worden ie-
der bediend door maar één knecht.
Rond 1818 hebben de twee hout-

zaagmolens ieder weer twee
knechten in dienst. Bovendien is
de eek- of runmolen weer met één
knecht in bedrijf. Verder is er nog
een gruttersmolen. Deze laatste
woÍdt niet door de wind aangedre-
ven, maar door een paard. Alleen
de eigenaar is hierop werkzaam.

Molennamen
De meeste molens hebben een
naam. Soms werd de naam afge-
leid van spooksagen. Industriemo-
lens werden vaak genoemd naar
dieren, planten, personen en
plaatsnamen. Windwatermolens
werden weer vaak genoemd naar
(vroegere) eigenaren, plaats, ken-
tekens of eigenaardigheden.
Ook het omgekeerde gebeurde.
Vroeger werden gehuchten en de-
len van dorpen wel genoemd naar
een molen. Datzelfde gold ook
voor stíaten, wegen, stegen, pan-
den, bmggen, wateren en landerij-
en.
Ook de molens in IJlst hadden
veelal een naam. Maar ook delen
van het stadje werden soms ge-
noemd naar de naam van een mo-
len. Hieronder, zonder compleet te
r,r illen zijn. een opsomming in
willekeurige volgorde.

'De Rat'
Deze molen werd omstreeks 1680
in de Zaanstreek gebouwd en
werd in 1828 opnieuw opgebouwd
in IJlst als derde houtzaagmolen in
het stadje. De molen is genoemd
naar een dier, de waterïaÍ, Zijn
Zaanse naam was 'Walrot' (water-
rat); in IJlst werd de molen 'De
Rat'genoemd.

'Sp0kmone' of 'Spookmolen'
Op verschillende plaatsen in de
omgeving noemde men een spin-
nekop of bovenkruier waar het
niet pluis was, een 'spiikmone'. In
IJlst aan de Stadslaan (een wat
ruim begrip: bedoeld wordt de
piek nabij de houtkolk van de fa.
Oppedijk, in de volksmond
Spookhem genoemd) kende men
een watermolen met de naam
'spookmolen'. Deze molen werd
in plus minus 1790 gebouwd en in
ca. 1930 afgebroken.

'De Rogmolen'
Deze molen stond tot + 1886 aan
de Geeuwkade, schuin tegenover
molen 'De Rat'. Voor zover be-
kend had deze molen geen naam.
Het land, waarop deze molen
stond, werd in 1848 de Rogmo-
ienpó1le genoemd. Nadien was de-
ze plaats beter bekend als de 'Alde
Pikpólle'.

Molens in lJlst
Molens in lJlst. Wie aan molens in lJlst denkt, denkt onmid-
dellijk aan molen 'De Rat' en misschien aan 'De Trompmo-
len'. lJlst heeÍt echter meer molens gekend; niet alleen indus-
triemolens, maar ook molens voor de waterbeheersing. In dit
artikel daarom nu eens aandacht voor deze minder bekende
categorie molens en voor namen van molens.
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Cluhkarnpioensehappen g.v, tDe Stànfries' IJlst
Zaterdag 3l januari jl. organi-
seerde gymnastiekvereniging
'De Stànfries' weer haar jaarlijk-
se onderlinge wedstrijden. In to-
taal hadden 1 l0 leden van de
vereniging op zowel recreatief
als selectie niveau ingeschreven
voor dit gebeuren, met als inzet
een plaats op het erepodium en
voor de le prijswinnaars de strijd
om de wisselbekers op beide ni-
veaus.

Ymaf 12.45 uur werd er gedu-
rende 3 rondes fanatiek maar
zeer sportief gestreden zodat om
17.30 uur de prijsuitreiking in de
bomvolle Utherne op een waar
prijzenfestival uitliep. De wissel-
beker voor selectie ging dit jaar
naar Ytsje Ankersmit met een
gemiddelde van 8.70 p. Lydwien
Toonstra werd de trotse bezitster
van de bokaal op rekreatie-
niveau. Zrj behaalde een gemid-
deld puntentotaal van 8.45 p.

Overigen uitslagen:

Jongens 1: l. Henk Rijpma
36.90; 2. Reinout Troelstra
37 .60:'3. Friso Wiersma 36.05.
Jongens 2: 1. Robin Tolsma
45.25; 2. Martin Bednar 41.00;
3. Siemen P. v.d. Kooij 40.10.
Jongens 3: 1. Abe de Boer
47 .25;2. Jelmer Lichthart 45.35
3. Arend Jan Meyerhof 44.85.
Jongens/Heren E: l. Floris Dol-
kens 48.00.
Jongens t/m 12 D: 1. Nathan
Houwer 49.80; 2. Ivo v.d.
Leeuw 46.05; 3. Bafi Troelstra
43.15.
Meisjes 6-7 F: l. Rianne Wiers-
ma32.75.
Meisjes 8-9 F: 1. Petra Bakker
32.701' 2. Marieke de Koning
31.90; 3. Marieke v.d. Linden
31 .55:' 4. Anouk Bootsma 28.40.
Meisjes l0-11 F: 1. Lydwien
Toonstra 33.801.2. Janna Toons-
tra 33.50: 3. Lalra Soenveld

3 1.85.
Meisjes 12-13 F: l.Tjitske Do-
tinga 32.00; 2. Reina Kroes
31.50; 3. Nynke Troelstra29.85.
Meisjes 14-15 F: 1. Hiske Land-
man 33.15.
Meisjes 6-7 E: 1. Eva Wijma
31 .10:' 2. Femke Bouma 28.35;
3. Fetske v.d. Meulen 28.30.
Meisjes 8-9 E: 1. Carolien Wolt-
huizen 32.05; 2. Rixt Wijma
31.75; 3. Evelien Wiersma
3l .50.
Meisjes IO-I2E: 1. Gwenda v.d.
Wal 34.00; 2. Atty Schouwe-
naars 32.40;, 3. Vera Vereecken
32.20.
Meisjes l3-15 E: l. Sanne Feen-
stra 32.90: 2. Hilde
Boksma./Nynke de Boer 32.60;
3. Sandra v.d. Meulen 31.15.
Dames E: 1. Anna Koopstra
34.65.
Meisjes en Dames D: 1. Ytsje
Ankersmit 34.80;2. Dir$e Vis-
ser 32.05; 3. Inge Rijpma 31.95.

'De Reade Mone'
Een windwatermolen. waarvan de
plaats onbekend is. Waarschijnlijk
genoemd naar de kleur van (grote)
delen van de molen.

' Roodhemsterwatermolen'
Deze windwatermolen stond in de
zogenaamde Roodhemsterpolder,
in de nabijheid van de spoorlijn.
Het industrieterrein'Roodhem'
dankt zijn naam aan deze voorma-
lige polder.

'De Groenkop'
Over de plaats en het type molen
is geen informatie bekend.

'De Trompmolen'
Genoemd naar één der latere eige-
naren, de familie Tromp. Deze
molen stond aan de Geeuwkade en
is omstreeks 1922 afgebroken.

'De Eekmolen'
De eekmolen was een run- of
schorsmolen. Schors van bomen
(afkomstig van houtzaagmolens
en scheepswerven in IJlst) werd
hier fijn gemalen. Het aldus ver-
kregen produkt was looizuurhou-
dend en werd gebruikt in de leer-
looierij. Deze molen stond aan het
Wijddraai nabij Nijezijl. De mo-
len stond vermoedelijk op de plek
van de huidige boerderij Harinx-
maweg 14 (Buwalda) of iets wes-
telijker. In de gevel van het pand
Harinxmaweg 14 bevindt zich een
steen met een molenaÍbeelding,
voorzien van het jaafial 1749 en
de naam 'De Eekema'.

'De Ruiter'
'De Ruiter' was een windwater-
molen, die in de Ruiterpolder
stond. In deze inmiddels al lang
verdwenen molen stond omstreeks
1890 onder de aÍbeelding van een
man op een paard te lezen:

De Ruíter in het veld
Rijdt om zijn buit te halen.
En ik ben híer gesteld
Dees polder droog te malen:
Gelijk de Ruíter waagt
Voor 't Vaderland ziin líjf,
Alzoo ben ik gesteld
Tot boeren hun geríjf.

Opmerkelijk is. dat dit rijm in gro-
te mate overeenkomt met dat van
de meelmolen 'De Ruiter' te
Zaandam, die in 1639 was ge-
bouwd en in 1864 werd gesloopt.
Het moet niet uitgesloten worden
geacht, dat dezeZaanse molen als
poldermolen in IJlst is herbouwd.

Bronnen:
'Mofens van Friesland'. 1971.
'Drylts... it àlde stedsje2, 'Hout-
zaagmolen 'De Rat' in IJLst'
(monument van de maand).

WONiNGINRICFITING

Galarnagracht 2O
865 I EB lJlst

Tel. O5 1 5 -5 32372/5 3 I 450

Wilt u uw slaapproblemen opgelost?
Kom dan vrijblijvend informeren bij Post!

Als bank in de buurt weten we wat er bij
u allemaal om de hoek komt kijken.

De Rabobank is een bank met een idee.

Het idee heet'samenwerken'. Met wortels

in de plaatselijke samenleving hebben wij

als geen ander een traditie van samenwer-

ken en bouwen aan relaties. Van jong tot

oud. Dat is meer dan een belofte.

De Rabobank is een bank van mensen

'voor mensen. Daarom àjn w\ niet alleen

Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.

Kantoor IJLST
Galamagracht 1, 8651 EB lJlst, telefoon (0515) 531426, telefax (0515) 531250, e.mail: rabobanksjl@tref.nl

Openingstijden: Maandag Vm donderdag van 9.00-i 2.30 uur en 13.00-16.00 uur.
Vrijdag van 9.00-1 2.30 uur en 1 3.00-18.00.

Buiten deze openingstijden kunt u voor een adviesgesprek tevens op afspraak bij ons terecht. Graag tot ziens!

volledig thuis in de financiële wereld. Maar

ook bij u in de buurt.'Ií'e weten wat er bij

u allemaal om de hoek komt kijken. W'e

weten wat er speelt.'W'ant alleen dan kun-

nen \Me echt op uw wensen inspelen.

U kunt bii ons niet alleen terecht voor al

uw dagelijkse banlzaken maar

ook voor deskundig advies.

Rabobank
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S. Wiersma
pianostemmer

Reparatie
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'1eL.0515-533121

. bloemen en planten

. bruids- en grafwerk

. kado-artikelen

. tuinplanten

verder alles wat met
'groen'te maken heeft.

Bestratingsbedrijf
Zwaagman B.V.

Voor particulier en bedrijf

Vraag vrijblijvend
prijsopgave

Oergongswei 11

8629 SZ Scharnegoutum
Te|.0515-430454
FaxO515-414741

T.T.V. Effect '78
Al sinds juni 1978 is er een tafel-
tennisvereniging in de stad IJlst.
T.T.V. Effect '78 heeft als thuis-
haven de unieke lokatie sportcom-
plex 'De Utherne' aan de Dassen-
boarch.
Er is een bloeiende jeugdopleiding
onder de bezielende leiding van
een vaste trainer. Er wordt op
maandag en zaterdag gespeeld.
Maandagavond van 19.30-22.30
en zaterdagmorgen van 9.00-
12.00 uur. De vereniging telt mo-
menteel circa 40 leden die veelal
in competitieverband spelen bin-
nen de N.T.T.B. (Landelijke tafel-
tennisbond) of meer recreatief.
De groei lijkt erin te zitten, want
T.T.V. Effect'78 is ambitieus.
Het opzetten van een jeugdtak is
een van de actiepunten.
Informatie: Riemie Schakel, tel.
0515-413607.

Thuiszorg Zuidwest
Friesland
Van Thuiszorg Zuidwest Fries-
land ontving de redactie een uitge-
breid overzicht van alle cursussen
en themabijeenkomsten die in het
komende halfjaar gegeven wor-
den. Het aanbod is zeer geva-
riëerd. Zo zijn er cursussen over
problemen met of het omgaan met
peuters en grotere kinderen, ver-
zorging van zieken thuis, omgaan
met ziekten als diabetis, kanker,
enz.. omgaan met spanningen. de-
menterende ouderen, rugklachten,
een andere blik op te dik en pro-
blemen die na een scheiding aan

de orde komen. In totaal worden
er zo'n 40 cursussen en themabii-
eenkomsten georganiseerd
Wilt u meer weten, folders ont-
vangen enz., dan kunt u zich wen-
den tot Thuiszorg Zuidwest Fries-
land, Postbus 267, 8600 AG
Sneek. Tijdens kantooruren kunt u
ook bellen naar het cursusbureau,
tel.nr.05l5-428170.

Koffieochtend
Woensdag 1l maart a.s. is er weer
een open koffieochtend in de grote
bijzaal van de Zuiderkerk aan de

Rienck Bockemakade nr. 6 te
Sneek.
Námt<je Kanis zal spreken over
het thema: 'Waar gaat het eigen-
lijk om?'
De koffie staat klaar om 9.00 uur
en de morgen wordt om 11.15 uur
afgesloten.
Er is kinderopvang aanwezig.

Voor meer informatie kunt u bel-
len met nr.0575-417924 of 0515-
4158 1 3.

Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland
Jaarvergadering op 15 januari
1998.
Op onze eerste bijeenkomst in het
nieuwe jaar heette Pieta Roorda
iedereen welkom en wenste ons
een gelukkig en gezond 1998.
Onze gast was de heer Hielkema,
rijschoolhouder uit Heerenveen.
Na het voorlezen van de notulen
werden de jaarverslagen van se-
cretaris en penningmeester be-
sproken. Het officiële gedeelte
werd afgesloten met de bestuurs-
verkiezing. Aftredend en niet her-
kiesbaar: Cilia v.d. Woude. Kan-
didaat voor een bestuursfunctie:
Christa Greiner.
Er hadden zich geen tegenkandi-
daten gemeld, zodat Christa Grei-
ner het bestuuí komt versterken.
Na de pauze is het woord aan de
heer Hielkema, met een opfriscur-
sus voor bezitters van een rijbe-
wijs. Maar een dergelijke cursus is
nuttig voor iedereen, die aan het
verkeer deelneemt.

Er zijn in de laatste jaren veel ver-
keersregels gewijzigd en er zijn
nieuwe regels bijgekomen. Na een
korte uitleg moesten we met z'n
allen een theorie-examen doen.
Daarvoor kreeg ieder een lijst,
waar we het antwoord aan moes-
ten kruisen. Aan de hand van dia's
werden de vragen gesteld. Om te
slagen voor dit examen, mochten
we slechts 2 fouten maken. Dat
zo'n opfrissing nodig was, werd
wel duidelijk: Niemand zou zijn
geslaagd.

Pieta bedankte de heer Hielkema
en overhandigde hem een attentie.
Onze volgende vergadering is op
woensdag 18 maart a.s. We gaan
dan paasstukjes maken met Geer-
tje de Vries. Gasten op één van
onze avonden zijn altijd welkom.

Inlichtingen tel. 53 I 884.

Mettie Wolfswinkel

Sutelaksje
22 November 1997, ja dat was vo-
rig jaar alweer!
Toch ligt het nog vers in ons ge-
heugen. Een grote groep enthou-
siaste mensen kwam opdagen en
in krap twee uurtjes gingen we in
heel lJlst van deur tot deur met on-
ze inmiddels welbekende handels-
waar.
Het liep fantastisch, met als resul-
taaÍ een tecordomzet van +
Í3.s00,-.
Namens de verre producenten wil-
len wij u allemaal. vrijwilligers en
kopers, heel hartelijk bedanken.

Fair Trade
Fair Trade koffie, thee, honing en
filters zijn te koop bij de Golff su-
permarkt. Er is een uitgebreider
assortiment (ook kleding, cadeau-
artikelen, wereldmuziek en nog
veel meer) in de Wereld/Milieu-
winkel Sneek (st. MOS), Nauwe
Noorderhorne 12, tel. 427 139. Als
u in Sneek bent, Ioop daar dan ge-
rust eens binnen om Íond te kij-
ken.
Hartelijke gÍoeten,

de werkgroep
Pytsje, Lies, Tine en Tineke

Oliebollenactie L997
Bij deze even een kort verslag van
onze oliebollenactie op oudejaars-
dag 1991 .

Evenals voorgaande jaren was de-
ze weet zeer succesvol. De op-
brengst was ruim / 3.000,-. Een
prachtig resultaat dus.
Moe, maar zeer voldaan konden
we om ongeveer 16.00 uur de lui-
ken sluiten.

Bij deze willen we iedereen dan
ook bedanken. Allereerst Stich-
ting Jeugd- en Jongerenwerk lJlst,
die de actie dit jaar afstond aan
Cuba Vive IJlst, waardoor de op-
brengst geheel ten goede kwam
aan deze stichting.

Verder dank aan alle vrijwilligers
die mee hebben geholpen, aan u
natuurlijk voor het kopen van de
oliebollen en aan Hendrik Nauta

van de Golff voor zijn prettige
medewerking.
Van de opbrengst zullen binnen-
kort spullen gekocht worden voor
instellingen op Cuba, zoals scho-
1en, ziekenhuizen, doktersposten
en psychiatrische inrichtingen.

Via het Kypmantsje houden we u
op de hoogte van alles waar we
mee bezig zrjn. Deze maand gaat
er weer een container met goede-
ren naar Cuba, zodat we vanaf nu
weer van alles kunnen gebruiken
wat u niet meer gebruikt zoals
speelgoed, knuffels, schoolmateri-
aal, kleding (geen winterkleding),
babykleding, katoenen luiers, enz.

Voor verdere informatie kunt u al-
tijd terecht bij:
Cuba Vive, Coen en Gerrie Make-
laar, tel. 532069 of Hendrik en
Hanneke Adema, tel. 531856.
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De ANBO zoekt nieuwe leden
De ANBO. de bond voor vijftig-
plussers zoekt nieuwe leden. Het
betreft in principe de mensen die
'Sarah of Abraham hebben ge-
zien' .

Ztj die in die leeftijd zitten weten
wel wat er bedoeld wordt. En lang-
zamerhand wordt die groep groter
en groter. Het kan u bekend zijn
dat bijna een kwart van de bevol-
king de leeftijd van 55 jaar al heeft
bereikt. Dat is een groep met veel
gemeenschappelijke belangen. Ge-
meenschappelijke belangen zijn
onder andere goede woonomstan-
digheden, betaalbare, veilige en
goed bereikbare voorzieningen en
ook vooral goede vervoersmoge-
lijkheden.

Het zijn de ouderenorganisaties.
die dagelijks bezig zijn met het be-
hartigen van deze belangen, zowel
landelijk, provinciaal als plaatse-
lijk. Onlangs hebben de Samen-
werkende Ouderenbonden in
Sneek (= de OSO Sneek) waarin de
ANBO, de PCOB en de Unie KBO
samenwerken, een brief geschre-
ven aan het college van Burge-
meester en Wethouders van de ge-
meente Wymbritseradiel tegen de
mogelijke sluiting van de biblio-
theek in IJlst. De behoefte om dit
schrijven te verzenden werd mede
gevoed door de omstandigheid dat
er ook leden in uw stad wonen.
Van uw gemeentebestuur mochten
we daarop ook het antwoord ont-
vangen dat 'mei nei oanlieding fan

de brief fan 22 augustus 1997 slu-
ting fan dy bibleteek net mear rn
konkreet foarnimmen is'.
Het is best mogelijk dat u als lezer
al lang lid bent van een ouderenor-
ganisatie zoals de PCOB, Unie
KBO of ANBO en dan weet u ook
wel op welk gebied deze bonden
actief zijn. Maar het lijkt ons goed
u hierbij te attenderen op de AN-
BO.
De ANBO is een onafhankelijke
belangen- en emancipatieorganisa-
tie voor ALLE vrjftig-plussers in
Nederland, ongeacht geloofsover-
tuiging, levensbeschouwelijke,
maatschappelijke of politieke op-
vatting. De ANBO stelt zich ten
doel op te komen voor zowel de in-
dividuele en collectieve rechten als
belangen van senioren. De ANBO
telt meer dan 200.000 leden ver-
spreid over het gehele land. In het
gewest Friesland wonen hiervan
zo'n vijftienduizend leden, waar-
van 3'75 in de afdeling Sneek. Zo-
als gezegd wonen er ook leden van
onze afdeling in IJlst maar ook in
Heeg en Scharnegoutum, om maar
een paar plaatsen te noemen.
De leden van de ANBO ontvangen
maandelijks het magazine 'ANBO-
Yizier', waarin heel veel informa-
tie, met daarbij ons afdelingsmede-
delingenblad 'ANBO-INFO-
SNEEK', waarin alle door de afde-
ling te verzorgen activiteiten wor-
den vermeld.
Een aantal van deze activiteiten
valt onder de groep 'Sociale Cultu-

rele Activiteiten'. Jaarlijks ver-
zorgt de afdeling Sneek een dag-
boottocht, een gezellige 'einde-
jaarsbijeenkomst', maar ook maan-
delijkse kienmiddagen en een aan-
tal malen per jaar de gelegenheid
om tegen een, speciaal voor de
ANBO, gereduceerde prijs een be-
zoek te brengen aan een voorstel-
ling in Amicitia theater te Sneek.
Incidenteel worden lezingen ge-
houden over actuele onderweroen.
De contributie voor het lidmaat-
schap is gerelateerd aan het inko-
men. Met andere woorden zij die
het beter kunnen betalen mogen
ook iets meer betalen. De minima-
le contributie bedraagt, f 25,*voor
individuele leden en .f 37,- voor
(echt)paren, perjaar.

Meer informatie willen we u graag
verstrekken. Ons adres van waaruit
maandelijks ons magazine rn uw
stad wordt verspreid is de familie
Kovácsèk, Uilenburg 55, IJlst.
Maar ook onze hieronder vermelde
bestuursleden kunt u schrifteliik of
telefonisch benaderen.

Mw. A. Bakker, W. Tjaardastraat
208, 8602 XL Sneek, 0515-
4164571, dhr. B. Bos, Tjalkstraat
104, 8605 DC Sneek, 0515-
415871: dhr. C. Osinga. Loëngas-
terlaan 336, 8604 ZZ Sneek, 05 15-
414872; mw. E. Roosen, Kruirad
20, 8608 XN Sneek, 0515-412864;
dhr. H. Verheul, Meeuwenlaan 48,
8601 XS Sneek, 0515-415800;
mw. A. Wollenstein, Gravinneweg
29,8604 EN Sneek. 0515-425734.

Jaarvergadering
Nederlandse Christen Vrouwenbond

kostersechtpaar 'Johannes en
Klaske'. In het dagelijks leven is
mevrouw Lies Dijkman druk met
vrijwilligerswerk zoals o.a. de
Wereldwinkel, Kankerbestrijding,
etc. De heer Fokke v.d. Werf is
werkzaam bij de vervoersmaat-
schappij VEON. Tijdens het af-
scheid van een predikant is hun
optreden begonnen en zo kwam
van het één het ander.
Na de pauze worden we op een
leuke, vlotte en humoristische wij-
ze beziggehouden. Er is heel wat
afgelachen. We kunnen dan ook
terugzien op een gezellige en
sfeervolle jaarvergadering. In de
2e pauze krijgen we nog een hapje
en een drankje. 'Johannes en
Klaske' worden bedankt voor hun
inbreng en krijgen een hartelijk
applaus uit de zaal. Aangezien er
niets voor de rondvraag is leest
mevrouw De Vries als afsluiting
een gedicht van Nel Benschop
'Anno Domini': Het jaar des He-
ren.

Ze wenst alle leden wel thuis en
bedankt voor hun aanwezigheid.
J. Posthuma-van den Boomsàard.

Mevrouw De Vries heet allen wel-
kom, in het bijzonder het kosters-
echtpaar 'Klaske en Johannes' uit
Dokkum. Ook zijn ei twee gasten
in ons midden. De voorzitter leest
Lukas 11: 4 tlm 13, hier staat in
vers 9: 'Bidt en U zal gegeven
worden, zoekt en gij zult vinden,
klopt en U zal opengedaan wor-
den'. Na het gebed zingen we ge-
zang465:1en3.
De notulen worden gelezen en
goedgekeurd.
Het financieel jaarverslag wordt
gedaan door mevrouw Haanstra.
De dames A. de Boer-Kunst en G.
Fijlstra-Dijkstra brengen verslag
en mevrouw Haanstra wordt
décharge verleend. Opvolgster
van mevrouw De Boer is me-
vrouw Fokkema-Klaver.
Hierna volgt het jaarverslag van J.

Posthuma. Dan leest mevrouw
Rollema een verslag van 'Lief en
Ieed'. Het verslag van de financië-
le adoptie wordt door mevrouw
Van der Werf eelezen. De kas

hiervan is gecontroleerd door de
heer J. Schuurmans. Mevrouw
Schilstra-v.d. Baan zal dit de vol-
gende keer doen.
Nu volgt het afscheid van enkele
bestuursleden namelijk de le pen-
ningmeesteresse mevrouw F.
Haanstra-van der Veen, de le se-
cretaresse mevrouw J. Posthuma-
van den Boomgaard en onze pu-
bliciteitsvrouw mevrouw T. de
Jong. Er is een dankwoord en een
bloemstukje. De nieuwe bestuurs-
leden krijgen een roos ter bemoe-
diging. Dit zljn: 7e secretaresse
mevrouw P. van der Meer-Zaads-
tra, le penningmeesteresse me-
vrouw A. Huisman-Zandbergen, 2
publiciteitsdames mevrouw M.
Dotinga-Twijnstra en mevrouw G.
Ypma-Zoodsma. Ook mevrouw
Wietske Holwerda krijgt een bloe-
metje aangeboden voor haar goe-
de zorgen.
We zingen staande het Bondslied.
Nu gaan onze gasten zich even
voorstellen. Ze Eeden oo als het

Huldiging Sport-
kampioenen L997
Op zaterdag 28 maart 1998 zal in
de sportzaal 'De Driuwpólle' te
Woudsend de huldiging van de
sportkampioenen 1997 plaatsvin-
den. Het geheel zal weer met een
feestelijk programma worden om-
lijst en de aanvang is om 19.00
uur. Alle in de gemeente woon-
achtige sporters die in 1997 kam-
pioen zijn geworden op provinci-
aal of hoger niveau komen hier-
voor in aanmerking.
Wij verzoeken u dan ook om tele-
fonisch of schriftelijk opgave te
doen van bij u bekende spoÍters
die voor een huldiging in aanmer-
king komen. Wel duidelijk ver-
melden welke sport het betreft en
in welke categorie.
Mogen wij op uw medewerking
rekenen: opgave(n) dienen uiter-
lijk vóór 1 maart a.s. in ons bezit
te zijn.
Uw opgave zenden aan: gemeente
Wymbritseradiel, afdeling Sport-
zaken, Postbus 14, 8650 AA lJlst
of telefonisch O515-534422 (l-am-
mert Koster).
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Nieuws van C.M.V.
Concordia
Op zaterdag 7 maart a.s. hoopt
C.M.V. Concordia, onder leiding
van dirigent Tseard Verbeek,
haar jaarlijks donateursconcert te
houden in sporthal De Utherrre te
IJlst, om 8 uur's avonds.

Het belooft weer een mooie
avond te worden voor jong en
oud en met muziekstukken van
vroeger en nu.
Naast het grote korps treedt op
het jeugdkorps Tusken de No-
aten, onder leiding van Albert
Dam.
Tevens hebben wij een solist uit-
genodigd, namelijk de zanger
Harmen Haagsma.

Al met al belooft het een specta-
culaire avond te worden. Graag
zien wij u 7 maart op ons dona-
teursconcert.

C.M.V. Concordia

Snabheltje Nieuws
Woensdag 11 maafi gaat het
Snabbeltje weer open met tweede-
hands kinderkleding en speelgoed
voor het zomerseizoen.
Je kan kleding e.d. alvast bij ons

thuis inbrengen en na 11 maart
ook in het Snabbeltje.
Snel inbrengen dus, de kans op
verkoop is in het begin van het
seizoen groter!
Voor informatie, bel even, Anita
(531911) of Wilma (532226).
Openingstijden: woensdag en vrij-
dag van 09.00-11.00 uur en don-
derdag van 13.30-15.00 uur.

Fffgelnijs

Vogelwacht
Ulst/Oosthern
e.o.

Een grote bonte specht (greate ek-

sterspjocht) hangend aan de pinda's
bij J. Lageveen op 21-12:97. Ook
werden er nog 2 grote bonte spech-

ten gezien bij de Stadslaan op 22-1-
'98 door L. Koopmans.
Vier grote zaagbekken (greate bunte
d0kein) boven Nrlezijl op 27-12-'9'l
gezien door S.K. Abma.
Een dodaars (dtkerke) gezien bij
Nijezijl door Jongsma en door S.K.
Abma op 3-2-'98.
Ook werd er een dodaars gezien bij
de Kijkhut van de Jutrijp op 12-1-'98
door Sj. Landman.
Drie scholeksters (strànljip) gezien

bij de Geeuw vlak bij Sneek op 6-1-
'98 door Sj. Landman. Ze ztjn er dit
jaar weer vroeg bij. Dit geldt ook
voor de kieviten (ljip). De eerste 4

kieviten werden gemeld op 11-1-'98
door F. Post, Buséstraat. Op 12-8-
'98 werden er 32 stuks gezien bij de

Iendrachtwei door S. Wassenaar,
IJ1st.

Een sneeuwgans (sniegoes) tussen
de kolganzen (blesgoes) langs de

iendrachtwei op 9-1-'98 gezien door
S. Wassenaar, IJIst.
Vogelmeldingen graag bij: Sj. Land-
man, tel: 0515-532046.

De dodaars
Het is onze kleinste fuut. Menigeen
heeft nog nooit een dodaars gezien.

want de kleinste van de Europese fu-
ten leeft het liefst in de stille en ver-
borgen hoeken van onze wateren,
sloten en meren. Heel anders dan de

grote en mooier gekleurde fuut, die
je overal trots en fier ziet rondzwem-
men.
Zo zre je de dodaars in voorjaar en

zomer maar zelden. Je hoort hem va-

ker, maar dat gebeurt ook niet zo

vaak. Hij produceert een eigenaardig
geluid: een luid hinnikende trilling
met een alarmkeet die klinkt als een

scherp witwit. Een roep als een

schoiekster.
Hij komt hier niet in grote getale

voor. We zien hem hier het meest in

de herfst. want dan is de begroeiing
wat minder. Ze komen dan wat meer

op groter water zoals meren en vaar-

ten. Dan komen onze gasten uit het

noorden erbij. Met z'n allen trekken
ze dan naar het zuiden. Dit doen ze

niet zo vlug. Zolang er geen ijs ligt
dan blijven ze hier, want dan is er

nog genoeg voedsel.
De dodaars is een geweldige duiker
en visser, want daar moeten ze van

1even. Hij kan ruimschoots I minuut
onder water blijven. Komt hij niet

boven dan heeft hij onraad gezien of
gemerkt. Dan blijft hij mooi met het
kopje boven water en dan zie jij hem
bijna niet.
Zijn Friese naam is: D0kerke, ie1d0-

kerke of lytse hearingslynder. Hij
heeÍt ook een bijzondere streek-
naam: hagelzakje. Deze naam komt
van vroeger. Toen werd het taaie vel
van het d0kerke gebruikt als hagel-
en kruitzakje voor jagers. Dan bleef
het spul goed droog.
De dodaars is wat kleuren betreft so-

ber. Van boven is hij donkerbruin en

van onderen iets lichter.In het broed-
seizoen zijn de wangen en keel warm
kastanjebruin. Opvallend is ook de

witte vlek van de snavelbasis.
Het paartje dodaarzen broedt 2 tot 3

keer per jaar. Het vrouwtje legt 5 tot
6 eieren per broedsel. Eerst zijn ze

wit, iater worden ze crèmekleurig.
De broedtijd duurt ongeveer 3 we-
ken. Mannetje en vrouwtje broeden
beide. En de aflosser neemt elke keer
weer een groene waterplant mee om
het nest in goed staat te houden. Bij
onraad glijdt hij van zijn nest af en
het nest heeft hij afgedekt vooÍ even-
tuele rovers. Het is ook maar goed

dat de dodaarzen 3 keer broeden,
want ze staan op het menu van de

snoeken en blauwe reigers. Ook ver-
drinken ze weleens in de visfuiken of
wanneeÍ ze in de winter onder het ijs
duiken, vooral op gÍote waters zoals
het IJsselmeer.
Dit was iets over het "lytse ield0ker-
ke".

Lyts Yleke
zc,ekt fotoes
Peuterspeelzaal Lyts Yleke be-
staaÍ 25 jaar en hoopt dit in april
feestelijk te vieren.
Om de geschiedenis van de peu-
terspeelzaal wat in beeld te krij-
gen, zijn wij op zoek naar foto's.
Heeft u nog leuke foto's en bent u
bereid ze tijdehjk aan ons uit te le-
nen, neemt u dan contact op met
mij of iemand anders van de peu-
terspeelzaal. Brjvoorbaat dank.
Wilma Eisma, tel. 532226.

Collecte Nederlands
Astmafonds

Al 25 jaar organiseer ik de col1ec-
te voor het Astmafonds. Intussen
is IJlst behoorlijk uitgebreid.
Wie zou mij bij de volgende col-
lecte willen helpen en een bepaald
gedeelte van IJlst voor zijn of haar
rekening willen nemen?
De collecte wordt in mei gehou-
den. de voorbereidingen beginnen
in april.
Graág bericht aan
mw. W. Kempenaar-Verhoog
Jonker Rispensstraat 9
telefoon 531741.

Hondentrezitters
van de
S. Sjaerdernalaan
en orngeving
Tot mijn spijt moet ik constateren,
dat in de 20 jaar dat ik hier woon,
er weinig veranderd is wat de hon-
denpoep-overlast betreft. Sterker
nog: het is erger geworden!
Ik vind het niet alleen op de stoep
en midden op de oprijlaan, maar
zélfs in de voortuin. Ik concludeer
daaruit dat er vele honden niet
aangelijnd lopen!
Daarom doe ik een dringend be-
roep op dié hondenbezitter, die
geen gebruik maakt van een
schepje of zijn hond op de stoep of
in een voortuin van een ander laat
poepen.
Het is zo onsmakelijk als je met
een profielzool erin stapt en een
en ander mee naar binnen neemt.
Alstublieft, wees zo beleefd een

schepje mee te nemen en het in de
goot te deponeren.
Ik reken op uw medewerking.
L Drenth-Nieboer.

Hawar-Nieuws
Tot de zomer is het mogelijk naar
keuze in te schrijven op de woens-
dag workshop.
U kunt kiezen voor een dagdeel
(morgen, middag, avond) of een
dagworkshop inclusief lunch.
U kunt uw eigen programma sa-
menstellen en u bepaalt zelf hoe-
veel woensdagen u wilt komen.
Voorwaarde is dat u tenminste een
week van tevoren opgeeft dat u
wilt komen. Wij behouden ons het
recht voor in geval van te weinig
deelname dagen of dagdelen te an-
nuleren.

Keuzemogelijkheden:
- technieken oefenen
- sjaals schilderen
- sieraden maken van zijde
- rshirts beschilderen
- werken met zijdevlies
- quiltstoffen schilderen
- kledingstof schilderen
- kant en klare kleding beschilde-

ren
- schilderen op katoen

Groepen vanaf 4 personen bieden
we de mogelijkheid in onderling
overleg de datum en inhoud van
de workshop vast te stellen.
Prijzen: morgen, middag, avond

Í 25,-; dag / 75,- (inclusief kof-
fie/thee/lunch, exclusief materiaal
en verf).

Hawar, Uilenburg 36
8651 EK IJlst
te1.0515-531266
fax 0515-531534
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Blankhouto o o de houtreinigers

Op tamelijk jon-
ge leeftijd kwam
Rick Sytsma ei-
genlijk automa-
tisch in de an-
tiekhandel van
zijn ouders te-
recht, antiekhan-
del Sytsma te

Sneek. Hoewel
hij het daar prima
naar zijn zin had,
speelde hij toch
met de gedachte
om zich als zelf-
standig ondeme-
mer te vestigen.
De grote vraag
was echter, in
welke branche. Het antwoord op Blankhout houtreinigers, een bekende naam op het
die vraag lag bij de antiekhandel.
Veel mensen kwamen namelijk in industrieterrein ,Roodhem'. En de naam zegt het al; hier
de zaak van zijn ouders met de
vraag of zij oude meubels of ande wordt hout gereinigd, maar niet alleen maar hout. En hoewel
re spullen konden reinigen en na-

:ïJJH-,5:rïJá[Jï:,it:Ji:ffi het bedrijr wer zijn oorsprons vindt in de reinisins, kenr het

besefte Rick dat dit het gat in de
markr was, dat hij zocht. meer takken dan alleen maar reinigen. ln deze aÍlevering het

trappen, huisraad, maar ook van
lampen, auto- en motor-onderde-
Ien enz. AIs het maar transporta-
bel is. Al deze materialen worden
door onderdompeling gereinigd.
Bij alleen maar schuren wordt de
verf van het hout gehaald; bij het
door Blankhout gehanteerde dom-
pelsysteem wordt de verf uit het
hout gehaald. Dit dompelen rs een
volkomen veilige manier van rei-
nigen, waarbij de houtstructuur
zichtbaar blijft en lijmverbindin-
gen en fineer niet aangetast wor-
den. Op deze wijze worden weke-
lijks ca. 30 m3 meubels bewerkt.
Te reinigen materialen kunnen da-
gelijks gebracht worden en kun-
nen na ca. een week weer gehaald
worden. Reiniging van alie soor-
ten materialen vormt dus de be-
langrijkste activiteit van het be-
drijf. Daarnaast is Blankhout
eveneens gespecialiseerd in hout-
worm- en boktorbestrijding. Veel-
al gaat het dan om meubels, maar
ook zolders van woonhuizen kun-
nen behandeld worden. Het be-
drijf geeft hiervoor zelfs een ga-

rantie af voor een
periode van 15

Jaar.
Ook het restaure-
ren en/of repare-
ren van (antieke)
meubels kan het
bedrijf verzor-
gen. Hoewel de
verkoop van an-
tiek voor Blank-
hout bijzaak is,
dient deze poot
van het bedrijf
zeker niet verge-
ten te worden.
Bij antiek moet
in de eerste
plaats gedacht

worden aan meubiiair, zoals kas-
ten, tafels, stoelen, (kerk)banken
etc. Door samen te werken met de
antiekhandel van zijn ouders, kan
Rick Sytsma uiteraard een veel
breder publiek bedienen.
Zoals reeds gesteld, de zaak ont-
wikkelde zich voorspoedig. Maar
wie zijn nu de klanten van Blank-
hout en waar komen zij vandaan?
Wel. de meeste klanten zijn parti-
culieren. Bijna iedereen heeft wel
eens één of meerdere (meubel-)
stukken, die gereinigd moeten
worden of van een ander kleurtje
voorzien. Maar ook bedrijven zijn
(vaste) klant bij Blankhout. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan de hore-
ca, antiquairs en meubelmakers.
Maar ook (overheids)instellingen
weten de weg naar lJlst te vinden.
De klantenkring van Blankhout
komt bovendien niet alleen uit
Friesland, maar ook uit bijvoor-
beeld Twente en de N.O.-polder.
De geleverde kwaliteit in relatie
tot de prijs voor de toch bewerke-
lijke behandeling vormt de basis
voor deze brede klantenkring.
Om de klanten zoveel mogelijk te
gerieven zijn de openingstijden
van het bedrijl bewust zo ruim
mogelijk gehouden. Het bedrijf is
op werkdagen geopend van 9.00-
17.30 uur en op zaterdag van 9.00-
14.00 uur. De klanten kunnen op
deze wijze zonder afspraak 6 da-
gen per week terecht om hun te
reinigen spullen te brengen en te
halen.

Zoals in de praktijk blijkt, een ge-
waardeerde service!

Na een gedegen voorbereiding
kocht hij in 1994 een perceel
grond op het industrieterrein
'Roodhem' in IJlst. Waarom IJlst
en niet Sneek? Rick vond daÍ zljn
bedrijf gemakkelijk moest zijn te
vinden voor zijn klanten. Daarom
koos hij vooÍ een kleinschalig in-
dustrieterrein, gemakkelijk be-
reikbaar en overzichtelijk. Dat de
grondprijs bovendien ook nog
eens lager lag was voor deze star-
tende ondernemer een plezierige
bijkomstigheid. Nieuwbouw had
bovendien het grote voordeel dat
tijdens de bouw aan alle (aange-
scherpte) milieu-eisen kon worden
voldaan, zoals vloeistofdichte
vloeren etc.
September 1994 ging het bedrijf
van start als eenmansbedrijf.
Gestart werd in een loods van
400 m2. Met de instelling dat het
geld eerst verdiend moet worden
voor het uitgegeven kan worden,
werd besloten de loods eerst niet
te isoleren. Na de eerste winter
bleek dit echter geen gelukkige
keuze te zijn geweest! Gedeeltelij-
ke isolatie volgde dan ook spoe-
dig.
Rick Sytsma bleek met zijn nieu-
we bedriif inderdaad al snel een

verhaal van de snelle ontwikkelingvan een jong bedrijÍ.

gat in de markt te hebben gevon-
den. Bovendien bleek het een
branche te zijn met weinig concur-
rentie. In Friesland zijn slechts 2
reinigingbedrijven te vinden.
De zaak ging steeds beter draaien
en na een half jaar kwam zijn
vriendin Ylona Kruis ook in het
bedrijf. Zij verruilde haar full-ti-
mebaan voor een part-timebaan en
kwam in deeltijd in het eigen be-
drijf werken. Vervolgens kwam er
een werknemer in volledige dienst
bij, gevolgd door nog een werkne-
mer. Momenteel zijn dus 4 perso-
nen full-time werkzaam bij Blank-
hout. Niet alleen het personeelsbe-
stand groeide, maar ook de be-
drijfsruimte. Gestart met 400 m2

op de begane grond, werd na een
jaar besloten een zolder te bouwen
van 160 mz. ln 1997 werd nog
eens 240 m2 zoldemrimte gereali-
seerd, waardoor de totale bedrijfs-
ruimte op 800 m2 kwam.

Blankhout is gespecialiseerd in
het verwijderen van verf-. beits-
of laklagen van meubels, deuren,
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Makelaardij
Schrale

Bemiddeling bij:
Aan- en verkoop van woningen, bedrijfs-
panden, boerderijen enz.

Hypotheken en verzekeringen.

Taxaties van alle onroerende qoederen

binnen 48 uur geregeld.

Vraagt vrijblijvend informatie.

Stadslaan 42,8651 AG Ulst
tel. 0515-53221 1

SIKN/IA
INSTALLATIE & DAKTECHNIEK

Popmawal 4
8651 AE lJlst
Tel. (0515) 531 416

Oud Kerkhof 31-33
8601 EE Sneek
Tel. (051 5) 41s 307
Fax (051 5) 418 033

GAS. WATER

METALEN DAKPANNEN

Cafe - Bilj artcentrurt - Zalenuerhuur

SIADSHERBERG
HET WAPEN VAN IJLST

eig. Fam. J. Schreur

Galarnagracht 2-4, 865 I EB IJbt, tel. 05 I 5 -53 I 3 I 5

. Sfeeruol Café . Petit Restaurant . 2 Wrgaderzalen ' Zonnig tenas
. 2 Jeu de Boule-banen ' Biljartcentl'um met:

. 2 Carambole-tafels' I Snookertafel' I Cafebiljart' I Poolbiljart

t h/nTlowreeÍle Autotíjl<hool t
. Lestijden 60 minuten
. OpÍriscursus voor de niet regelmatige rijders
n Theoriecursus
. Hoog slagingspeÍcentage

D. von der lei - lJlst
íD 05t5 - 532009
Sudergoweg 3ó, 8ó51 CN Ulsi

Mei een oloÍond von

KORT
weetuwotuboven
uw hoofd hongt,

Smídssfroot 2ó. 8ó01 WB Sneek
Telefoon: 051 5422738 - Fox: 051 U42 | 953

slke>t 4e V>íe

Busestraat 26, 8651 BK Ylst, telefoon / fax: 0515-532453

Voor binnen- en
buitenschilàerwerk

Voo r ove nve rse bakke rsp rod u kte n n aar

rDtr tbotr tD0,tthAï{Ï{tr tDil J
GEEUWKADE 1 -8651 AATJLST 

- 

TELEFo0N 0515-531b57

@Ë

H
MEER PLEZIER VAN JE GULDEN

tel.: 051 5-531 570 fax: 051 5-532617

NIET ALLEEN VRIENDELIJK.. .

MAAROOK
DEKSELS
VOORDELIG!

Eoltr_@
H.P. Nauta
GALAMAGRACHT 34 IJLST


